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ATA REUNIÃO: Comitê Sustentabilidade 

Data: 16 de Junho de 2016 

Horário: 10h00min 

 

Presentes: Lourdes Nunes – ROYAL QUIMICA, Eliana Oliveira – MARCOPOLO/CIFERAL e NEOBUS, Idemar 

Dagostini – MASCARELLO, Luis Ometto – JUSHI, Cristiano Oliveira– MVC, Sandro Leonhardt – LORD, 

Marco Antônio Simon – CONSULTOR, Lucas R. Camatta e Paulo Camatta - ALMACO. 

Ausências justificadas:  

Riciane Monteiro – MORQUÍMICA, Régis Garcia – TECNOFIBRAS, Ruy Toledo – MVC,  Luiz Gustavo 

Nogueira – OWENS CORNING, Sérgio Castellão – CPIC, Marcos Evangelista e Fernando Pelizer - 
REICHHOLD  

Abertura: 

Paulo – iniciou a reunião às 10h00min agradecendo a presença de todos e informando a pauta da reunião. 

 

1. Assuntos abordados 

 

 

1.1: Paulo Camatta congratulou a todos pelo empenho, atenção e dedicação para fazer acontecer o 

Programa ALMACO de Logística Reversa, comunicando que as propostas finais de custos e rateios foram 

aprovadas por doze das treze empresas participantes; 

 

1.2: Marco Antônio deu início à atualização de Status referente ao Programa ALMACO de Logística 

Reversa, sanando as dúvidas apontadas pelos presentes; 

 

1.3: Marco Antônio apresentou os modelos de termo aditivo e  termo de distrato, enfatizando a 

importância de manter a SEMA sempre atualizada em caso de rescisão e/ou adesão de empresas 

participantes no comitê;  

 

1.4 : Marco Antônio informou aos presentes sobre a documentação necessária por exigência 

jurídica para o Termo de compromisso a ser celebrado com a SEMA e o IAP, nos quais se caracterizam: 

 

Por parte da ALMACO: 

 

 Estatuto da Associação; 

 Regimento Interno; 

 Ata da assembleia de Posse registrada em cartório; 

 Cópia do RG e CPF do presidente da Associação; 

 

Por parte dos associados Aderentes: 

   

 Contrato Social Atualizado; 

 Dados de contato do representante legal estipulado no contrato social ou habilitado por 

meio de procuração simples; 

 Cópia do RG e CPF do representante legal; 
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Concluindo que no caso do representante habilitado por meio de procuração simples, o 

mesmo encaminhará sua cópia do RG e CPF no lugar do presidente/diretor da empresa; 

 

 

1.5: Paulo Camatta preconizou que a ALMACO nunca utilizou cópia de documentos para assinar 

contratos, uma vez que o encaminhamento do número do documento sempre foi o suficiente;  

 

1.6: Marco Antônio replicou que conforme consulta feita junto a Manuela da SEMA, haverá a 

necessidade do envio das cópias dos documentos para concluir a realização do termo de Compromisso; 

 

1.7: Eliana Oliveira alvitrou que a procuração simples da MARCOPOLO não irá sair antes do mês de 

Julho pelo fato da mesma ainda estar em análise pela diretoria da empresa; 

 

1.8: Paulo Camatta complementou que a ALMACO também se encontra com um atraso na Ata da 

Assembleia Geral Ordinária de Posse pois ocorreram alterações nas exigências realizadas pelo cartório, 

sugerindo que o comitê encaminhasse o Termo de Compromisso para análise da SEMA junto ao IAP, 

gerando assim um tempo maior para providenciarmos toda a documentação necessária; 

1.9: Lourdes Nunes questionou se a documentação necessária pode ser encaminhada em cópia 
simples; 

1.10: Marco Antônio respondeu que sim, acrescentando que o governo está aceitando inclusive 
versão digitalizada (PDF) para facilitar o envio; 

1.11: Marco Antônio atualizou a todos que ocorreu uma alteração na equipe da SEMA, onde o 

secretário do meio ambiente, anteriormente regido pelo Sr. Ricardo Soavisnki foi transferido para equipe 

do ministério do meio ambiente a pedido do ministro José Sarney Filho, deixando a administração da 

SEMA pelo secretário interino Sr. Paulino Mexia, contudo como não ocorreu uma formalização de sua 

posse no diário oficial, nada ainda é certo se o mesmo continuará no comando. Concluindo que após 

conversa com a equipe da SEMA, foi notificado que essa mudança não deverá afetar a Coordenadoria de 

Resíduos Sólidos, mas poderá impactar no tempo de aprovação do Termo de Compromisso; 

 

1.12: Sandro Leonhardt indagou como seria o processo de coleta por parte do parceiro logístico; 

 

1.13: Marco Antônio, respondeu que a área de coleta proposta para o primeiro ano, será 

direcionada a instalações sugeridas pelos próprios membros do comitê na região metropolitana de 

Curitiba, e posteriormente selecionados para se tornarem postos de coleta após uma breve consulta com 

os mesmos sobre a quantidade média de resíduos pós-consumo disponíveis. 

 

1.14: Sandro Leonhardt perguntou qual será o procedimento adotado pelo comitê no caso de 

surgir uma demanda de coleta de outros materiais durante esse primeiro ano do programa; 
   

1.15: Paulo Camatta juntamente com Marco Antônio esclareceram que estes serviços poderão ser 

feitos posteriormente no comitê de acordo com o perfil de empresas que aderirem ao programa, bem 

como ajuste de metas acordados junto ao governo, entretanto se surgir uma demanda pontual de 

resíduos, o comitê poderá prestar esse serviço, desde que seus gerador arque com os valores caso o 

mesmo não pertença ao comitê. Concluindo que o próprio termo de compromisso possuí cláusulas que 

garantem a funcionalidade acordada do primeiro ano do programa, mas também não descarta a 
possibilidade de possíveis expansões no mesmo;   
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 1.16: Sandro Leonhardt questionou como será realizado o procedimento de fiscalização no Estado 

do Paraná; 

 

1.17: Marco Antônio respondeu que o governo no momento está priorizando mais a 

conscientização dos setores para depois fiscalizar devidamente as empresas, reforçando que a ALMACO, 

bem como as empresas participantes do comitê, podem e devem auxiliar o governo denunciando 

irregularidades que encontrarem conforme o andar do programa, e que também além das punições 

previstas por não cumprir a lei de responsabilidade ambiental, as empresas não conformes também 

podem sofrer sanções como a incapacidade de participação de licitações, bem como a denúncia pelo 

próprio governo do estado a outros governos estaduais notificando seu descumprimento de lei de 

responsabilidade ambiental, ocasionando punições mesmo em outros estados, ressaltando que sanções 

efetivas dependerão das ações a serem tomadas pelo governo, uma vez que a ALMACO não possui poder 

de polícia, mas enfatizou a importância das empresas participantes estarem cumprindo com a legislação 

em vigor, o que evitará que as mesmas sejam alvo de futuras punições, além do cumprimento da 

legislação ambiental ser também requisito para que as empresas estejam em conformidade com as 

normas ISO 14.000 relacionadas ao meio ambiente;  

 

1.18: Paulo Camatta reforçou que o ato simbólico da assinatura do Termo de compromisso deverá 

ser realizado em um evento ALMACO especial junto a SEMA, convidando figuras públicas e empresas 

associadas do setor para apreciar a formalização dos trabalhos da ALMACO junto ao governo do estado do 

Paraná; 

 

1.19: Paulo Camatta apresentou o termo de Adesão do Programa ALMACO de Logística Reversa, 

auxiliando nas dúvidas apontadas pelos presentes, e realizando as alterações necessárias; 

 

1.20: Paulo Camatta comentou que, devido a pedidos em reuniões anteriores no comitê, foi 

incluído no termo de adesão o item 1.2.1 que caracteriza: “Além das atribuições anteriores, as Empresas 

participantes transformadoras devem priorizar a qualificação de seus fornecedores dentre as Empresas 

participantes fabricantes e  ou fornecedoras de matéria-prima que estão contribuindo com o Programa, de 

forma ao reconhecimento de sua preocupação e comprometimento com o desenvolvimento sustentável do 

setor.”  ; 

 

1.21: Paulo Camatta junto com Marco Antônio reiteraram que o setor de Marketing da ALMACO irá 

disponibilizar um manual de utilização do selos ALMACO informando os procedimentos e situações para a 

correta utilização dos mesmos, reforçando que os membros do comitê deverão sempre solicitar um 

parecer da associação caso tenham interesse em aplicar o uso dos selos em exceções não previstas no 

manual; 

 

1.22 – Marco Antônio enfatizou a necessidade de qualquer peça de comunicação (anúncios, press 

releases etc) que venha a ser desenvolvida pelas empresas participantes e que faça menção ao programa, 

seja previamente submetida à aprovação da ALMACO visando manter a uniformidade em relação às 

informações divulgadas, por ser um assunto que envolve a imagem da ALMACO, empresas associadas 

participantes e órgãos governamentais; 

 

 

    

 

 

2.  Definições 
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 2.1: ALMACO e Empresas participantes devem providenciar e encaminhar toda documentação 

solicitada para o Termo de compromisso; 

 

 2.2: ALMACO deve encaminhar a apresentação utilizada na reunião, bem como os termos aditivos 

e termo de adesão aprovados em reunião; 

 

2.3: Marco Antônio deve passar aos membros do comitê a relação das instalações designadas para 

postos de coleta no Programa ALMACO de Logística Reversa; 

 

2.4: ALMACO junto com Marco Antônio devem encaminhar o Termo de Compromisso a SEMA para 

avaliação junto ao IAP; 

 

2.5: Empresas participantes devem encaminhar seus pareceres sobre o termo de Adesão até o 

final de Junho; 

 

2.6: Próxima reunião a ser definida conforme andamento da implantação do Programa ALMACO de 

Logística Reversa e neste período a ALMACO deve posicionar os participantes sobre o andamento do 

trabalho até dia 16 de julho;   

 

 

 

 

 

Paulo encerrou a reunião às 12h00min agradecendo a participação de todos. 

 

São Paulo, 16 de Junho de 2016 

 

Paulo Camatta 

GE. ALMACO 


